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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 

 

Nijmegen, 18 september 2020  
 

Beste mensen, 
 
Afgelopen zondag waren er voor het eerst meer dan 40 mensen in de viering. Omdat er twee 
echtparen waren die hun stoelen wat dichter bij elkaar konden zetten lukte het om nog 2 extra 
plaatsen te creëren, en we hebben er nog een losse stoel bij gezet. Die moest na de viering wel 
weer snel weg om plaats te maken voor de mensen die de kerk uitgingen.  

Een voordeel van onze kerk is dat we zij-kapellen hebben (bij 
Titus, bij Maria en bij het H.Sacrament). Mocht het zo zijn dat u 
in de kerk komt en er is in het liturgische centrum geen stoel 
meer vrij, dan vragen we u om dáár plaats te nemen. Op die 
manier hoeven we (nog) geen verplichte registratie te doen.  
Het helpt als u op tijd in de viering bent, dan is het niet storend 
als we toch nog een stoel er bij plaatsen, of doorlopen naar een 
van de zij-kapellen. 
 
Deze week was er bestuursvergadering van het TBM. Kees van 
der Burgt had een zeer verheugende mededeling: de digitale 

bestanden van de afbeeldingen op de pyloon zijn terug gevonden! De 
kunstenaar, Arie Trum, had des tijds zijn tekeningen afgegeven bij 
het bedrijfje dat zorgde voor de digitale verwerking van die 
tekeningen om ze op een pyloon te kunnen afdrukken. Dat 
bedrijfje bestaat echter niet meer. Het bedrijf dat de digitale 
bestanden had gekregen en de afbeeldingen van Titus 
Brandsma daadwerkelijk had geprint op de pyloon bleek 
failliet gegaan te zijn. Kees heeft ontdekt dat de failliete 
boedel van dat bedrijf elders is ondergebracht. Daar zijn de 
bestanden terug gevonden! Een ander bedrijf is nu bereid de 
restauratie van de pyloon voor zijn rekening te nemen. Het 
wordt een iets ander procedé en hopelijk blijft het dan 
aanzienlijk langer behoed tegen weer en wind, dan de eerste 
versie (nu zo’n 10 jaar). De penningmeester kon ons melden dat 
we er financieel, ondanks de coronacrisis, nog steeds goed 
voorstaan, en daarom is het gehele bestuur akkoord gegaan om het 
betreffende bedrijf de opdracht te geven de pyloon te vernieuwen. 
Hopelijk kan dat dan voor de winter gebeuren.  
 
Een ander agendapunt was onze medewerking aan het “festival der kunsten”. Dat is een festival 
dat in het eerste weekend van oktober in de wijk Bottendaal, waar het TBM toe behoort, jaarlijks 
gehouden wordt. Het is een soort ‘open atelier’ gebeuren. Kunstenaars uit de wijk verwelkomen 
wijkgenoten (en andere belangstellenden) in hun atelier of huiskamer, om hun schilderijen,  
beeldhouwwerken en wat al niet meer te tonen of hun muziek te laten horen. Dit jaar wordt het  
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voor de 10e keer georganiseerd, en het leek de organisatie een mooi idee om het vanwege dit 
jubileum een beetje groter aan te pakken. Ze kwamen bij ons met de vraag of wij onze kerk 
beschikbaar wilden stellen voor een aantal grote kunstwerken van twee verschillende 
kunstenaars. Na een aantal gesprekken (onder andere over ons uitgangspunt dat de kunst niet 

aanstootgevend moet zijn in onze 
liturgische ruimte) hebben we 
daar van harte mee in gestemd. 
Het past binnen ons beleid om 
deel uit te maken van de wijk, het 
is een mooie manier om 
buurtgenoten uit te nodigen een 
keer deze bijzondere kerk binnen 
te lopen, en we kunnen er zelf 

ook nog van genieten. De kunstenaars hebben gevraagd of de expositie in onze kerk nog wat 
langer zou mogen duren, want het is veel werk om het op te bouwen, en dat biedt ook meer kans 
voor mensen om de expositie te zien. Daar hebben we in toe gestemd. De werken zullen een 
maand te zien zijn: van 3 oktober tot 8 november.  
Vanwege de corona uitbraak heeft de organisatie van het festival de nodige aanpassingen moeten 
doen, maar het weekend (3 en 4 oktober) gaat door (als de regeringsmaatregelen dat toelaten).  
Voor meer informatie over het festival: https://festivalderkunsten.nl/.  
 
Een ander agendapunt was de voortgang van de nieuwe website voor het Titus Brandsma 
Memorial. De bestuursleden hadden de testpagina’s thuis rustig kunnen bekijken, en bleken zeer 
enthousiast over de uitstraling, de helderheid, en de inhoud die er geboden wordt. De website 
commissie kan voort op de ingeslagen weg. 
 
Komende zondag (20 september) gaat de jaarlijkse Vredesweek 
weer van start. Na de viering in onze kerk zullen we (uiteraard 
vrijblijvend) worden uitgenodigd om in stilte langs de spreuken te 
lopen op de tegels van de vredesmuur achter de Wereldvredesvlam, 
op het plein. 
De officiële opening van de Vredesweek in Nijmegen zal om 14.15 
uur worden verricht door burgemeester Bruls in de Mariënburg 
bibliotheek. Daaraan voorafgaand is er om 13.15 uur een 
samenkomst bij de Wereldvredesvlam, en zal er in een ‘corona-
veilige rij’ van hier naar de bibliotheek toe gelopen worden, terwijl 
een vredeslied wordt gezongen.  
 
Voor de Karmelprovincie in Nederland breekt een spannende week aan. We gaan met ruim 40 
Karmelieten twee dagen ‘in kapittel’. We gaan met elkaar spreken over de afgelopen bestuurs-
periode van drie jaren en kijken met elkaar naar de toekomst. We gaan een nieuwe prior 
provinciaal kiezen en een nieuw bestuur. Onze prior generaal uit Rome en de afgevaardigde uit 
het generale bestuur voor Europa zullen daarbij aanwezig zijn.  

Een gevolg hiervan is dat er deze week op dinsdag en woensdagmorgen géén Eucharistieviering 
zal zijn om 9.00 uur. Verder gaat alles gewoon door. Truus Aarnink zal deze dagen mijn functie 
in de receptie van het TBM waarnemen.  
 
Van harte wens ik u allen weer een goede week toe.  

Marieke Rijpkema   
(beheerder Titus Brandsma Memorial)  


